
ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব 

 

আল্লা তা’আরায ঘ ালণাাঃ 

 

‘‘তাল ন াো এবং দুঃখ কনরা ো। শ্রতামরাই জ ়ী নব, যদি শ্রতামরা মু’দমে ।’’- আর-ইভযানাঃ ১৩৯ 

 

উরযয আযাত ারে প্রথরভ ঘম ধাযণায ৃষ্টি য তা রে, স্ত্র ষ্টিারদয ঘফরায আল্লা তা’আরায ক্ষ ঘথরে াাময  

ষ্টফিরযয ষ্টনশ্চযতা দান। ষ্টেন্তু আযারতয অন্তষ্টনিষ্টত বাফধাযা, ভূরযরফাধ,  টনাফরীয ষ্টফচায ষ্টফরেলণ  ষ্টরফ-ষ্টনরেরয দ্ধষ্টত 

ঘথরেই তায দা িাগ্রত ষ্টফরফরেয ষ্টযচয পুরট উরে। তায ভন ের অফস্থায, ের ষ্টযরফর  ের ষ্টফলরযই ঈভারনয 

ঘেষ্ঠত্ব ফার ঘযরে চররফ। মত  টনা  ষ্টফলযাফরীয মু্মেীন রফ, ফগুররারতই ঘ ঈভারনয দৃষ্টিরত মাচাই েরয েভিন্থা 

ষ্টনরুণ েযরফ। ঈভারনয উৎ ফাদ ষ্টদরয দুষ্টনযায গ্রণ-ফিি রনয ঘমফ ভূরযরফাধ প্রচষ্টরত আরে ঘগুররারে ষ্টফনা ষ্টদ্রৃধায ফাষ্টতর 

েরয ষ্টদরয ঈভারনয প্রাধানয দান েযরফ। অনুরূবারফ ঘমফ াষ্টথিফ ষ্টি ঈভারনয ফরর ফরীযান নয, ভু’ষ্টভরনয দৃষ্টিরত তায 

ঘোনই গুরুত্ব ঘনই। ঘমফ যীষ্টতনীষ্টত, আইন-োনুন, ষ্টক্ষা, ংসৃ্কষ্টত  িীফন ষ্টফধান ঈভারনয ম্পদ ঘথরে ফষ্টিত ঘগুররারে 

ষ্টনাঃংরোরচ ষ্টযতযাগ েরয ঈভারনয ঘেষ্ঠত্ব প্রষ্টতষ্টষ্ঠত েযাই রফ ভু’ষ্টভরনয দাষ্টযত্ব।  

 

ঈভানী ষ্টিই ভু’ষ্টভরনয আর ম্পদ  ভূর ষ্টি। দুদি ান্ত ক্ষভতাারী ারেয াভরন ঈভানী ষ্টি নষ্টত স্বীোয েরয না। 

ঘোন াভাষ্টিে যীষ্টতনীষ্টত  ফাষ্টতর আইন-োনুরনয াভরন ঈভান ভাথা নত েরয না। ঈভারনয আররা ঘথরে ফষ্টিত ান 

ফযফস্থা মত িনষ্টপ্রযতাই অিি ন েরুে না ঘেন; ভু’ষ্টভন েেরনা এ ঈভান ষ্টফীন ফযফস্থারে ঘভরন ষ্টনরত ারয না। এে েথায 

ভু’ষ্টভরনয িীফন ঘফঈভানীয ষ্টফরুরদ্ধ এে স্থাযী  ফিাত্মে ষ্টিারদইি জ্বরন্ত নভুনা। স্ত্র মুরদ্ধ দৃঢ়তা  াষ্টেতায ারথ ত্রুয 

ভুোষ্টফরা েযা ঈভারনয ঘেষ্ঠত্ব প্রষ্টতষ্ঠাযই ফাস্তফ দরক্ষ ভাত্র। ভু’ষ্টভন াষ্টথিফ উেযরণয ষ্টফরফচনায দুফির ঘাে অথফা ফর, 

তারদয ংেযা েভ ঘাে অথফা ঘফী, তাযা দষ্টযদ্র ঘাে অথফা ধনী, ের অফস্থারতই ঈভারনয ঘেষ্ঠত্ব ফার ঘযরে চররফ। 

 

ঈভারনয প্রবারফ ৃি ভরনাফর, াভষ্টযে বাফপ্রফণতা ফা ক্ষণস্থাযী অষ্টিসু্ফষ্টরংগ নয। ভারতযয অনুবূষ্টত  এ রতযয প্রষ্টত 

অটর ষ্টফশ্বা স্থানোযী ভু’ষ্টভরনয অন্তরয এে স্থাযী ঘেষ্ঠত্বরফারধয িন্ ঘদয। এ তযানুবূষ্টত প্রচষ্টরত মুষ্টি-তেি , ষ্টযরফরয 

চা, াভাষ্টিে অবযা  ুরুলানুক্রষ্টভে যীষ্টতনীষ্টতয তুরনায অরনে ঘফী ভমফুত  স্থাষ্টযরত্বয অষ্টধোযী, োযণ ষ্টচযঞ্জীফ 

আল্লায প্রষ্টত ঈভান ভু’ষ্টভরনয অন্তরয ষ্টচযস্থাযী ষ্টিয িন্দান েরয। 

ভারি ষ্টফরল েতে ষ্টচন্তাধাযা  ভতফারদয প্রাধানয প্রষ্টতষ্টষ্ঠত রয মায। াভাষ্টিে ফন্ধন  েরোয আইন-ৃংেরা প্রষ্টতটি 

ফযষ্টিরে প্রচষ্টরত ষ্টচন্তাধাযা  ভতফাদ ঘভরন চররত ফাধয েরয। ভারিয ঘোন ষ্টিভান ভররয আেয ফা ফাইরযয ঘোন 

ষ্টিয াাময ফযতীত োরযা রক্ষ প্রষ্টতষ্টষ্ঠত ভতফাদ  ষ্টচন্তাধাযায ষ্টফরুদ্ধাচাযণ ম্ভফ নয। অয ষ্টদরে ভারি প্রষ্টতষ্টষ্ঠত 

ভতফারদয প্রফর প্রবাফ ষ্টফযািভান থারে। এেটি উন্নততয ভতফাদ  ষ্টচন্তাধাযায আেৃি ফায যই ভানুল ূরফিয ভতফাদ  ষ্টচন্তা 

ধাযায অাযতা উরষ্টি েরয তা ফিি ন েযরত প্রতু্মত য। অনযথায প্রচষ্টরত ভতফাদ  ষ্টচন্তাধাযায প্রবাফ ঘথরে ষ্টনস্তায ঘনই। 

প্রচষ্টরত ভতফাদ  ষ্টচন্তাধাযা ঘমফ ষ্টিয াযতায ভারি টিরে যরযরে, ঘফ ষ্টিয তুরনায অষ্টধে যাক্রান্ত ফৃত্তয এফং 

উন্নততয ষ্টিয াযতা োডা প্রষ্টতষ্টষ্ঠত ভতফারদয প্রবাফ ঘথরে ভুষ্টি াষ্টর েযা ম্ভফ নয।  

 

ঘম ফযষ্টি ভারিয প্রফভন গষ্টতধাযায ষ্টফরক্ষ উঁচু েরয দাাঁ ডায, াে ষ্টিয ভথিন ুি দৃষ্টিবংগীয ষ্টফরযাষ্টধতা েরয, প্রচষ্টরত 

যীষ্টতনীষ্টত, আচায-অনুষ্ঠান, ষ্টচন্তাধাযা  ভতফারদয ত্রুটি-ষ্টফচুযষ্টত এফং অষ্টনিোষ্টযতায ষ্টফরুরদ্ধ ষ্টফরদ্রা ঘ ালণা েরয, তায িরনয 



ভানুরলয ঘচরয অষ্টধে যাক্রান্ত ফিরতয ঘচরয অষ্টধেতয ভমফুত  িীফরনয ঘচরয অষ্টধেতয ষ্টপ্রয ঘোন না ঘোন 

অফরম্বরনয প্ররযািন রফ। অনযথায ঐ ভারি ঘ শুধু ষ্টনরিয অাযত্বই উরষ্টদ্ধ েযরফ না ফযং ষ্টফার দুষ্টনযায ঘ আেয 

ঘনযায ভত াভানয োাঁ ই েুাঁরি ারফ না। এভতাফস্থায যভানুয যাীভ ভু’ষ্টভনরে অতযাচাযী ভারিয ফুরে দুাঃে-েি  ষ্টনমিাতরনয 

ভুোষ্টফরা েযায িরনয এোেী ঘেরড ষ্টদরত ারযন না। তাই ষ্টতষ্টন ভু’ষ্টভনরদয রক্ষয েরয এ আশ্বাফাণী নাষ্টমর েরযরেন- 

 

‘‘যারা আল্লা  আনখরানতর প্রদত ঈমাে রানখ তানির তুদম কখনো আল্লার লত্রুনির ানে ভাবাার ম্পকক  

স্থাপে করনত শ্রিখনব ো। শ্রাক ো তারা তানির দপতা, পুত্র, ভাই  দেকট আত্ম়ী ।’’ - ভুিাদারাাঃ ২২ 

 

প্রষ্টতকূর ষ্টযরফরয অন্তীন অতযাচারয ভানুরলয উৎার বাটা ডা এফং া ষ্টষ্টথর রয আা স্বাবাষ্টফে। ঠিে ঘ ভুূরতি  

আল্লা তা’আরায এ আশ্বাফাণী ভু’ষ্টভরনয অন্তরয ষ্টি  ঘপ্রযণায িায েরয। ষ্টনেে ধধমি  দৃঢ়তায াারময নয ভু’ষ্টভন এে 

ঘেষ্ঠত্বরফাধ  ভান ররক্ষযয ষ্টদরে ঘেযার ঘযরেই ের প্রষ্টতকূরতায উয ষ্টফিযী য। ঈভান  ষ্টচন্তায ঘক্ষরত্র ভু’ষ্টভন এত 

উচ্চ মিারয উন্নীত রয মায ঘম, ঘোন ঘথরে দুষ্টনযায ের তাগুতী ষ্টি, যাক্রান্ত াে, ান ক্ষভতায াাময ুি 

ষ্টচন্তাধাযা, আইন-োনুন  যীষ্টতনীষ্টত ফ ষ্টেেুই অতযন্ত ঘয  তুে ষ্টফরফষ্টচত য। 

 

ভু’ষ্টভন প্রেৃত রক্ষই ঘেষ্ঠ। োযণ তাাঁ য অফরম্বন ঘমভন ঘেষ্ঠ, ঘতভষ্টন ঘেষ্ঠ তাাঁ য আেীদা-ষ্টফশ্বারয উৎ। ষ্টফার াম্রািয তায 

দৃষ্টিরত নগনয ভাত্র। ষ্টফুর ষ্টিয অষ্টধোযী ফযষ্টিফগি তায ষ্টনেট তুে। ভারি প্রচষ্টরত িনষ্টপ্রয ভূরযরফাধ  ভানদন্ড ভু’ষ্টভরনয 

ষ্টফরফচনায ঘয  নীচ ভরনফৃষ্টত্ত প্রূত। ষ্টফুর ংেযে ভানুলরে ঘোন ষ্টফলয েন্দ েযরত ঘদরেই ভু’ষ্টভন ঘ ষ্টফলরযয প্রষ্টত 

আেৃি রয মায না। এষ্টদে ঘথরে ভু’ষ্টভরনয স্থান েররয ীরলি। ঘ ের জ্ঞারনয উৎ এেভাত্র আল্লা তা’আরায ষ্টনেট 

ঘথরে রথয ন্ধান রাব েরযরে। প্রষ্টতটি ষ্টফলরয ঘ ভান আল্লায ষ্টনরদি  িানরত চায এফং ঘোন ঘথরে মেন ঘম ষ্টফলরয 

ঘমরূ ঘদাযাত রাব েরয, তা-ই ঘ ঘভরন চরর।  

 

ষ্টফশ্ব প্রেৃষ্টতয ৃষ্টি  ষ্টস্থষ্টতীরতা ম্পরেি  ভু’ষ্টভরনয আেীদা-ষ্টফশ্বা রফিাচ্চ  ফিরেষ্ঠ। োযণ আল্লায প্রষ্টত ঈভান  

তাীরদয ঘম দৃষ্টিবংগী ইরাভ তারে ষ্টষ্টেরযরে, তায ফরদৌররত ঘ ষ্টযূনি তযরে ভযে উরষ্টি েযরত ক্ষভ রযরে। 

তাীরদয ভতফারদ ষ্টফশ্ব প্রেৃষ্টতয ঘম ষ্টচত্র তুরর ধযা রযরে, তা দুষ্টনযায ের প্রাচীন  আধুষ্টনে ভতফারদয অরনে ঊরবি । 

ষ্টেি ষ্টবষ্টত্তে ধভি, থভ্রি আরর ষ্টেতাফরদয আেীদা-ষ্টফশ্বা   ৃণয ফস্তুফারদয ৃি ের ভতফারদয অাযতা, যস্পয 

ষ্টফরযাষ্টধতা  অফাস্তফতা মিাররাচনা েরয দৃঢ় প্রতযয িরন্ ঘম, মাযা ষ্টফশ্বপ্রেৃষ্টত ম্পরেি  ঠিে ধাযণায অষ্টধোযী, তাযা 

ষ্টনরন্দর ভারিয ঘেষ্ঠ ভানুল। 

 

িীফরনয ভূরযরফাধ এফং ষ্টফলয-আয, দাথি  ভানুল মাচাই-ফাোই েযায ভানদন্ড ম্পরেি  ভু’ষ্টভন ঘম ধাযণা ঘালণ েরয, তা 

অনযানযরদয ধযান-ধাযণায তুরনায ঘেষ্ঠ  ীলি স্থানীয। ইরাভ ফষ্টণিত গুণাফরীয অষ্টধোযী আল্লা তা’আরায প্রষ্টত ঈভান 

আনযরনয পরর ৃি ঘফাধষ্টি শুধু ীভাফদ্ধ ৃষ্টথফীযই নয, অীভ ষ্টফশ্বপ্রেৃষ্টতয যরযদ াটন েরয ষ্টদরয ভু’ষ্টভরনয অন্তরয 

িীফরনয ঘম ভূরযরফাধ এফং গ্রণ-ফিি রনয ঘম ভানদন্ড দান েরয তা াধাযণবারফ প্রচষ্টরত াভঞ্জযষ্টফীন  ত্রুটিূনি ভানদরন্ডয 

তুরনায উত্তভ, ষ্টনষ্করুল  ফাস্তফ। ভানুরলয জ্ঞান অতযন্ত ংেীণি। তাই তাযা মুরগ মুরগ ফায ফায বার ভরন্দয ভানদন্ড প্রচষ্টরত 

েষ্টযরয থারে। ঘোন ঘোন ভয ঘদো ষ্টগরযরে ঘম, এেই ফযষ্টি ঘোন ষ্টফলরয ষ্টদরনয ূফিাহৃর  ঘম অষ্টবভত ফযি েরযরে, 

অযাহৃর  ঠিে তায ষ্টফযীত যায প্রদান েরযরে। 

 



আল্লায প্রষ্টত ঈভান আনযরনয পরর ষ্টফরফে, ঘফাধষ্টি, চষ্টযত্র  আচায-ফযফারয ভু’ষ্টভন ফযষ্টি ঘেষ্ঠ গুণাফরী অিি ন েরয। 

োযণ, স্বযং আল্লা তা’আরা উত্তভ নাভ  ঘেষ্ঠ গুণাফরীয অষ্টধোযী। ভু’ষ্টভরনয আেীদা-ষ্টফশ্বাই তায ভরন আত্মভমিাদারফাধ, 

ষ্টফত্রতা  ষ্টযেন্নতা, ষ্টিাচায  বদ্রতা, বার োি েযায আগ্র এফং ৃষ্টথফীরত আল্লায েষ্টরপা ষ্টররফ দাষ্টযত্ব াররনয 

ঘমাগযতা অিি রনয ঘপ্রযণা ৃষ্টি েরয। তাোডা এ আেীদা-ষ্টফশ্বাই ভু’ষ্টভরনয ভরন দৃঢ় ষ্টফশ্বা িন্ায ঘম, আরেযারতই েভিপর 

প্রাষ্টিয ঠিে স্থান এফং ঘোরন ঘনে আভর  ষ্টফত্র িীফন মারনয ঘম ুযষ্কায াযা মারফ তায তুরনায াষ্টথিফ িীফরনয 

দুাঃে েি অষ্টত নগনয। এ ধযরনয অনুবূষ্টত ৃষ্টিয পরর ভু’ষ্টভরনয অন্তরয গবীয প্রাষ্টন্ত ঘনরভ আর। পরর াযা িীফন াষ্টথিফ ুে 

ম্পদ ঘথরে ফষ্টিত ঘথরে ঘ ঘোন অষ্টবরমাগ েরয না।  

 

ভু'ষ্টভন ঘম আইন-োনুন  িীফন ষ্টফধান ঘভরন চরর তা রফিাত্তভ  ফিরেষ্ঠ। প্রাচীনোর ঘথরে আধুষ্টনে মুগ মিন্ত ভানফ যষ্টচত 

ের আইন োনুরনয ষ্টফচায ষ্টফরেলণ েরয ভু’ষ্টভরনয ভরন দৃঢ় ষ্টফশ্বা িরন্ ঘম এ মাফৎ ভানুল ফহু ঘচিা াধনা েরয মা ষ্টেেু 

াষ্টর েরযরে ঘগুররা ইরাভী িীফন ফযফস্থা  আইন-োনুরনয তুরনায ঘনারযত ঘেরর ঘেরা োডা ষ্টেেু নয। তায ভরন 

আয প্রতযয িরন্ ঘম, আইন-ষ্টফধান যচনায উরেরয ভানুল এ মাফৎ ঘম ষ্টযেভ েরযরে, তা অন্ধ ফযষ্টিয থ চরায ারথই 

তুরণীয। তাই ষ্টনরিয অফস্থান স্থর ঘথরে ভু’ষ্টভন মেন থ াযা ভানুরলয আকুরতা ফযকুরতা  অাযত্ব ঘদেরত ায তেন 

তায ভরন তারদয িনয ানুবূষ্টত ৃষ্টি য এফং ঘ ষ্টনরিরে ষ্টফভ্রান্ত ভানফ ভারিয উয ষ্টফিযী ফরর ফুঝরত ারয। 

 

িাষ্টষ্টরযারতয মুরগ ভানুল অন্তযাযূনয ক্ষভতায দি এফং াষ্টথিফ ম্পরদয চােষ্টচেয  িাাঁ ে-িভরেয ঘনায ষ্টফরবায ষ্টের। 

ইরাভী আেীদা-ষ্টফশ্বারয ফরদৌররত ভু’ষ্টভন এফ ফস্তু ূিায অাযতা উরষ্টি েরয উরযাষ্টল্লষ্টেত গুণাফরী  চষ্টযরত্রয 

অষ্টধোযী য। িাষ্টষ্টরযাত মুগ ষ্টফররল ীভাফদ্ধ নয। ভানুল মেনই ইরারভ আররােজ্জর থ ষ্টযতযাগ েযরফ, তেনই ঘ 

িাষ্টষ্টরযারতয দ্রৃাযা ষ্টযরফষ্টিত রয মারফ। অতীত, ফতি ভান  বষ্টফলযত ের োর  ের মুরগয িনয এেই ষ্টনযভ। ষ্টফেযাত 

াযয ঘনাষ্টত রুস্তরভয িাাঁ ে-িভে ূণি ষ্টষ্টফরয িাষ্টষ্টরযারত ষ্টফষ্টচত্র রূ ঘদেরত ঘরয মযত ভুগীযা ষ্টফন াফী (যাাঃ) ঘম 

ভনবাফ প্রো েরযষ্টের তা আফু উভান নাদীয বালায উরল্লে েযষ্টোঃ 

 

 

‘‘নদীয ুর ায রয ভুগীযা ষ্টফন াফী (যাাঃ) াযয ধনযরদয ষ্টষ্টফরয উনীত ররন। তাযা তাাঁ রে ফষ্টরয ঘযরে রুস্তরভয 
ষ্টনেরট তাাঁ য স্বাক্ষারতয িরনয অনুভষ্টতয আরফদন িানাররা। মুরদ্ধ যািয ফযণ েযা রে তাযা িাাঁ ে-িভে ষ্টেেুভাত্র হ্রা 

েরযষ্টন। ভুগীযা অনুভষ্টত ঘরয মু্মরে অগ্রয ররন। ষ্টষ্টফরযয েররই ষ্টনষ্টদি ি ঘাাে ষ্টযষ্টত ষ্টের। তারদয োরযা ভাথায 

ঘানায তাি  যীরয ঘানায োরুোমি েষ্টচত ঘাাে ষ্টের। তাষ্টধে গি ষ্টযষ্টভত স্থান বাযী  ভূরযফান োরিরট আফৃত 

ষ্টের। ভুগীযা তাফুরত প্ররফ েযররন। ষ্টতষ্টন ঘািা উচু ভরিয উয উরে রুস্তরভয ার ফর ঘগররন। দযফাযী ঘরােিন েুরট 

ষ্টগরয তারে াত ধরয ঘোন ঘথরে নাষ্টভরয ষ্টনরয আর। মযত ভুগীযা ফররত শুরু েযররন আভযা এ মাফৎ ঘতাভারদয 

ফুষ্টদ্ধভত্তা ম্পরেি  অরনে ষ্টেেু শুরনষ্টে। ষ্টেভতু্ম আি ঘদেরত ঘরাভ, ঘতাভযা এেটা ষ্টনরফিাধ িাষ্টত। আভারদয ভারি ের 
ভানুলই ভান- ঘেউ োয দা নয। তরফ মুদ্ধ ফন্দীরদয েথা স্বতন্ত্র। আষ্টভ ভরন েযতাভ ঘতাভযা আভারদইি ভত যষ্পযরে 

ভান ভমিাদা ষ্টদরয থাে। ঘতাভযা আভায ারথ ঘম ফযফায েযরর তায আরগ আভারে িাষ্টনরয ষ্টদররই ঘতা বাররা ত ঘম, 

ঘতাভারদয ভারি ষ্টেেু ংেযে ঘরাে অযরদয উয যফত্ব োরযভ েরয যরেরে। আষ্টভ ঘতাভারদয আভন্ত্ররণ এোরন এরষ্টে- 

ঘোয আষ্টষ্টন। োরিই ঘতাভযা ঘম ফযফায েযরর তা ষ্টেেুরতই দ্রৃযফযফায নয। আষ্টভ ফুঝরত ঘরযষ্টে ঘম, ঘতাভারদয 

াভাষ্টিে োোরভা অতযন্ত দূফির। ুতযাং ঘতাভারদয যািয অফধাষ্টযত। এ ধযরণয চষ্টযত্র  ভনভানষ্টেতা ষ্টনরয ঘোন াম্রািযই 
টিরে থােরত ারয না’’।  

 



োরদষ্টযায মুদ্ধ প্রাক্কারর ফাযী ষ্টফন আরভয (যাাঃ)  রুস্তভ এফং তায বাদগরণয ভূরে এেই ভনবারফয ষ্টযচয দান 

েরযরেন।  টনাটি ষ্টনম্নরূাঃ 

োরদষ্টযায মুরদ্ধয ূরফি মযত া’দ ষ্টফন আষ্টফ যাক্কা ফাযী ষ্টফন আরভয (যাাঃ)-ঘে াযয ম্রারটয ঘনাষ্টত রুস্তরভয দযফারয 
দূত ষ্টররফ ঘপ্রযণ েরযন। ফাযী ষ্টফন আরভয (যাাঃ) ষ্টষ্টফরয প্ররফ েরয ঘদেরত ান, দযফায েক্ষ ভূরযফান োরিরট ািারনা 

যরযরে। ঘানায তাি  ভষ্টণভুিা েষ্টচত ঘালাে ষ্টযষ্টত রুস্তভ এেটি উচু ভরিয উরয স্বণি ষ্টনষ্টভিত ষ্টংারন ফর ষ্টের। ফাযী 

(যাাঃ) ষ্টেন্ন ফস্ত্র ষ্টযষ্টত অফস্থায ারত এেটি ঘোট ঢার  ফিা ষ্টনরয কু্ষদ্র ঘ াডায চরড দযফারয প্ররফ েরযন। এেটি ভূরযফান 

ঘোর ফাষ্টররয ারথ ঘ াডাটিরে ঘফাঁরধ ষ্টতষ্টন রুস্তরভয ষ্টনেট ঘমরত উদযত ন। তায যীরয তেন মুরদ্ধয ঘালাে ষ্টের। 

ভস্তরে ঘরৌ ষ্টযস্ত্রণ ষ্টের  ফভি ষ্টযষ্টত অফস্থায অগ্রয রর দযফাযীগণ তাাঁ রে মুরদ্ধয ঘালাে েুরর ঘপররত ফরর। ফাযী ষ্টফন 
আরভয (যাাঃ) ফরররন,‘‘ আষ্টভ ষ্টনরি াধ েরয এোরন আষ্টষ্টন। ঘতাভযা আভন্ত্রন েরয ষ্টনরয এরে। মষ্টদ আভায এ ঘালাে 

ঘতাভারদয অেন্দ য তারর ষ্টপরয মাষ্টে’’। রুস্তভ ফরররন, তারে আরত দা। ষ্টতষ্টন তায ারতয ফিায বয েরয এষ্টগরয 

ঘগররন। ফিায ঘোাঁ চায োরিট োনা স্থারন স্থারন ক্ষত ষ্টফক্ষত ররা। রুস্তভ প্রশ্ন েযর,‘‘ঘতাভযা ষ্টে িরনয এরে’’ ? ষ্টতষ্টন 

িফারফ ফরররন,‘‘ ভানুলরে ভানুরলয ঘগারাভী ঘথরে উদ্ধায েরয এে  অষ্টদ্রৃতীয আল্লায ফরন্দগীরত ষ্টনরযাগ েযায িনয 

আল্লা আভারে াঠিরযরেন। মাযা দুষ্টনযায ংেীণিতা ঘথরে ষ্টনরিরদয ভুি েরয আরেযারত ীভাীন েরযাণ ঘরত ইেুে, 

তারদয ঘ প্রস্ত ভযদারন ঘৌোরনা এফং ভানফ যষ্টচত ধরভিয অতযাচায ঘথরে ঘযাই ষ্টদরয ভানুলরে ইরাভ প্রদত্ত নযায-নীষ্টতয 
অষ্টধরন আনযন েযা আভারদয রক্ষয’’।  

 

োরক্ররভ এে ষ্টফপ্লফ এর ভুরাভরনয দৃষ্টিবংগীরত দূফিরতা েরয ঘদয এফং তাযা াষ্টথিফ ম্পরদয ষ্টদরে আেৃি রয মায। 

তফু তারদয ষ্টনরিরদয ঘেষ্ঠরত্বয ধাযণা ফার থারে। তারদয অন্তরয মষ্টদ ঈভারনয প্রদী জ্বরন্ত থারে, তারর ঘ ষ্টনরি 

যাষ্টিত যা রে ষ্টফিযী িাষ্টতরে ষ্টনরিয তুরনায ঘয  ীন ষ্টফরফচনা েযরফ। তারদয দৃঢ় ষ্টফশ্বা যরযরে ঘম, াষ্টথিফ 

প্রাধানয অস্থাযী ফযাায ভাত্র। আি ঘাে োর ঘাে ষ্টফিযী ভ্রান্ত িাষ্টতয বং অফযম্ভাফী। এভনষ্টে ভৃতুযয ভুরোভুষ্টে দাষ্টডরয 

ভু’ষ্টভন াষ্টথিফ ম্পরদয অবাফ রত্ত ফাষ্টতর ষ্টিয মু্মরে নতিানু রফ না। ভু’ষ্টভন ষ্টফশ্বা েরয ঘম, প্রষ্টতরক্ষয ভৃতুয অষ্টত 

তুে ফযাায। ষ্টেভতু্ম তায ষ্টনরিয িনয যরযরে াাদারতয ভমিাদা। এ দুষ্টনযা ঘথরে ষ্টফদায গ্ররনয ারথ ারথই ভু’ষ্টভন িান্নারত 

প্ররফ েযরফ এফং আিরেয ষ্টিারী  ষ্টফিযী দর আষ্টেযারত েরোয মন্ত্রনাদাযে িাান্নারভ ষ্টনষ্টক্ষি রফ- এ ষ্টফলরয ঘ 

ষ্টনশ্চত। োযণ ভু’ষ্টভন ষ্টনরি  প্রষ্টতরক্ষয ষ্টযনাভ ম্পরেি  আল্লা ারেয ষ্টযষ্কায ঘ ালনা শুনরত ঘরযরে। ষ্টতষ্টন ফরররেন, 

 

‘‘শ্রিনলর উপর আল্লানরা়ীনির িাপট শ্রিনখ শ্রতামরা প্রতাদরত ন া ো। এনতা অল্প কন কদিনের জেয ামােয 

ম্পি মাত্র। পদরোনম তারা অতযান্ত মন্দ প্রতযাবতক ে স্থ জাান্নানম প্রনবল করনব। অপর দিনক যারা দেনজনির 

রবনক ভ  কনর জ়ীবে যাপে কনর তানির জেয রন নে বাগ-বাদগচাম  বাস্থাে- শ্রখানে প্রবাদত রন নে 

শ্রোতস্ব়ীে়ী। ঐ বাগ-বাদগচাগুনানত তারা দচরকা বা করনব। এটা আল্লার পক্ষ শ্রেনক তানির জেয শ্রমমােিার়ীর 

বযবস্থা। আল্লার দেকট যা দকেু আনে, শ্রেক শ্রাকনির জেয তাই উত্তম’’। - আরর ইভযানাঃ ১৯৬-১৯৮ 

 

ভু'ষ্টভরনয ঈভান, আেীদা, ভূরযরফাধ  ভানদরন্ডয ষ্টফযীত আেীদা-ষ্টফশ্বা, ভূরযরফাধ  ভানদন্ড ভারি প্রাধানয ষ্টফস্তায রাব 

েযরত ারয। তফু ভু’ষ্টভরনয ষ্টফরফে এে ভুূরতি য িরনয ষ্টনরিয উচ্চ ভমিাদা  অয েররয ষ্টনম্নভারনয ষ্টফলয বুরর ঘমরত 

ারয না ঘ ষ্টনরিয ুউচ্চ অফস্থানস্থর ঘথরে আত্মভমিাদারফাধ  ম্ভ্রভ ফার ঘযরে ধধমি  ানুবূষ্টত োরয ভারিয ষ্টদরে 

দৃষ্টিাত েরয এফং তারদয ুথ প্রদিন  অধাঃষ্টতত স্থান ঘথরে ঘটরন উন্নষ্টতয ীরলি ঘৌোরনায িরনয তায অন্তরয অদভয 

আোঙ্খা ঘিরগ উরে।  



 

ফাষ্টতর অদু্ভত ধযরনয ধ ধচ ৃষ্টি েরয গিি ন  ষ্টচৎোরয চাযষ্টদরে প্রেষ্টম্পত েরয ঘতারর, ফুে পুষ্টররয দাাঁ ডায, ঘগাাঁ রপ তা ঘদয 

এফং তায চাযষ্টদরে ঘতালারভাদোযীরদয এে ষ্টফযাট ফাষ্টনী ভরফত েরয অরযয চভিচকু্ষ  অন্তদৃিষ্টিরে ষ্টফভ্রান্ত েরয ঘদয। 

ভারিয ভানুল দৃষ্টিষ্টি ষ্টফভ্রান্তোযী চােষ্টচরেযয আডারর রুোষ্টযত ফাষ্টতররয বযানে ঘচাযায েদাোয ষ্টফবৎ রূ ঘদেরত 

ায না। ভু’ষ্টভন ুউচ্চ আরন ফর ফাষ্টতররয অায তিি ন-গিি ন রক্ষয েরয এফং ষ্টফভ্রান্ত ভানুরলয প্রফষ্টিত অফস্থা ঘদেরত ায 

ষ্টেভতু্ম তায ভরন ঘোন দুফিরতা প্রেয ায না- ঘ ঘোন দুাঃে অনুবফ েরয না এফং ভারতযয প্রষ্টত তায অটর ষ্টফশ্বা ষ্টফনু্দভাত্র 

ষ্টষ্টথর য না। ীযাতুর ভুস্তাষ্টেভ ঘথরে তায া এে চুর ষ্টযভাণ ষ্টফচষ্টরত য না। ফযং তায অন্তরয ষ্টফভ্রান্ত  প্রফষ্টিত 

ভানুলরে ঘদাযারতয থপ্রদিরনয আগ্র  ঘপ্রযণা আয প্রফর রয উরে। 

 

িাররী ভাি োভনা-ফানায ডুরফ মায। নীচ প্রফৃষ্টত্ত ফনযায ঘবর মায। ফিত্র অেীরতা  ঘনাংযাভী ের ষ্টফষ্টধ-ষ্টনরলধ ঘথরে 

ভুি রয ষ্টনযারদ আনন্দ উরবাগ েযরে। অফররল ঐ ভারি ষ্টফত্র ষ্টযরফ  ারার োদয দুরিব রয মায- এভনষ্টে, 

াযাই মায না। ভু’ষ্টভন এরফয ঊরবি  ফর আফিি না  ঘনাংযাভীয ঘরারত বাভান ভারিয ষ্টদরে তাষ্টেরয ঘদরে। ঘ এোেী 

রর ভারিয গষ্টত প্রেৃষ্টত ঘদরে তা অথফা দুাঃষ্টেত য না। তায ভরন ভুূরতি য িরনয ষ্টফত্রতা  ারীনতায অংগাফযণ 

দূরয ষ্টনরক্ষ েরয অেীরতায প্রফভান ঘরারত গা বাষ্টরয ঘদযায ইো িারগ না। ঈভারনয স্বাদ  আেীদায ুোনুবূষ্টতয 

ফরদৌররত ঘ ষ্টনরিরে ঐ আফিি নাভয ভারিয অরনে ঊরধি ঘদেরত ায। 

 

ঘম ভাি দ্রৃীরনয প্রষ্টত ষ্টফরদ্রাী, ঘম ভাি ম্ভ্রভ  ভমিাদারফাধ াষ্টযরয অধাঃষ্টতত রয ঘগরে, ঘম ভারি উচ্চ ভূরযরফারধয 

অবাফ, ঘম ভারি বদ্রতা  ষ্টিাচারযয অবাফ, ঘভাটেথা ঘম ভাি ষ্টফত্রতা ারীনতায ের গুণাফরী ফিি ন েরযরে, ঘ 

ভারি এেিন ভু’ষ্টভন ারতয ভুরোয জ্বরন্ত অঙ্গায েন্ড ধরয যাোয ভতই দীন  ইরাভরে আাঁেরড ধরয যারে। গড্ডাষ্টরো 

প্রফার গা বাষ্টরয ষ্টদরত মাযা অবস্ত, তাযা ভু’ষ্টভরনয দৃঢ়তা ঘদরে োট্টা-ষ্টফদ্রুোযী  ভাররাচেরদয ষ্টদরে তাোয এফং তায 

ভুে ঘথরে মযত নূ (আাঃ)-এয উচ্চষ্টযত ব্দগুররাই ঘফয রয আর। েন্টোেীণি দী ি থ অষ্টতক্রভ োরর োট্টা-ষ্টফদ্রুোযী 

িনতারে রক্ষয েরয ধধমি  দৃঢ়তায ভূতি  প্রতীে মযত নূ (আাঃ) ফরররেন- 

 

‘‘আজ শ্রতামরা আমানির প্রদত দবদ্রুপ করে। একদিে আমরা শ্রতামানির দেন  াদ-তামালা করনবা, শ্রযভানব 

এখে আমানির দেন  াদ-তামালা করে।’’ -হুদাঃ ৩৮ 

 

আল্লা তা’আরায ষ্টফত্র ফাণীয আররারে ভু’ষ্টভন ষ্টনরিয  ষ্টফরযাধী ভররয উবয রক্ষয ষ্টযণাভ ুষ্পিরূর ঘদেরত ায। 

আল্লা াে ফরররেন- 

 

‘‘অবলযই অপরাধ়ী বযদিরা (দদে ানত) ঈমােিারনির ানে াদ-তামালা করনতা। তানির দেকট দিন  যাবার ম  

শ্রচানখর ইলারা  দবদ্রূপ করনতা। দেনজর পদরবার-পদরজনের দেকট দিনর দগন  তানির মানাচো  মুখর নতা। 

আর মুমােনির শ্রিখা মাত্র বন উঠনতা, এরাই শ্রতা পেভ্রষ্ট। অেচ মুমােনির উপর তানিরনক রাখা বাদেন  

পাঠানো  দে। আজ (আনখরানতর দিনে) মুমাে কানিরনির শ্রিনখ ানব এবং দেনজনির গদিনত বন তানির 

দিনক তাকানব। কানিররা আজ তানির কৃতকনমকর শ্রকমে ি াভ কর।’’- আর ভুতাষ্টফপপীনাঃ ২৯-৩৬ 

 

ষ্টফত্র কুযআরন ভু’ষ্টভনরদয প্রষ্টত োরপযরদয ষ্টফদ্রূরয উষ্টি নের েরয আভারদয িাষ্টনরয ষ্টদরযরোঃ 



 

‘‘তানিরনক যখে আমানির আ াতগুনা ুস্পষ্টভানব শুোনো  , তখে কানিররা মু’দমেনির ক্ষয কনর বন, 

ব, আমানির দ’পনক্ষর মনধয কার অবস্থা ভা, আর শ্রকান্ পনক্ষ মজদ জাক-জমকপূর্ক ?’’ 

 

অথিাৎ দু’রক্ষয ভরধয ঘোন্ ক্ষ উত্তভ ? ঘমফ ঘগাত্রষ্টত, াভাষ্টিে ঘনতা  ধনী ফযষ্টিগণ মযত ভুাম্মাদ (াাঃ)-এয প্রষ্টত 

ঈভান আনযন েরযষ্টন তাযা এে ক্ষ এফং ঘমফ দষ্টযদ্র  অায ঘরাে ঈভান আনযন েরযষ্টেররন, তাযা অয রক্ষ। 

দু’রক্ষয ভরধয ঘে উত্তভ, তা-ই ষ্টের তারদয প্রশ্ন। নয ষ্টফন ারয, ভয ষ্টফন ষ্টাভ, রীদ ষ্টফন ভুগীযা  আফু ুষ্টপযান ষ্টফন 

াযফ ষ্টের ভারিয প্রষ্টতষ্টিত ঘনতা  ভুরুফফী। ক্ষান্তরয মযত ষ্টফরার, মযত আম্মায, মযত োফফাফ (যাাঃ) প্রভুে ফযষ্টিগণ 

ষ্টেররন ায-ম্বরীন। োরপযযা ফরাফষ্টর েযরতা, মষ্টদ ভুাম্মাদ (াাঃ) তয তযই আল্লায নফী রতন তারর কুযাই 

ঘগারত্রয এফ ষ্টনম্নস্তরযয ঘরাে তাাঁ য দরর ঘমাগদান েযরফ ঘেন ? এরদয ঘচরয অষ্টধেতয ভমিাদাীর ফযষ্টি ষ্টে ভারি ষ্টের না? 

তারদয ষ্টনরিরদয এেরত্র ভরফত যায িরনয এেটি াধাযণ ভানুরলয ফাডী (মযত ইযাভায ফাডী) োডা, বার স্থান ঘতা 

ঘনই। ষ্টদরে ইরাভ ষ্টফরযাধী দররতা আন-নাদযায ভত প্রস্ত ষ্টভরনরেরেয অষ্টধষ্টত। তারদয আরে ান-েত, আরে 

প্রাচুমি এফং িাষ্টতয ঘনতৃত্ব ষ্টদরে তাযা।  

 

াষ্টথিফ স্বাথিূিাযীরদয দৃষ্টিবংগীই এরূ। ের োরর  ের মুরগ দুষ্টনযায ফিত্র তারদয ৃষ্টি ফিদাই ষ্টনম্নভুেী যরযরে। উচ্চ 

ষ্টদগরন্তয ষ্টদরে তাযা েেরনা তাষ্টেরয ঘদরেষ্টন।  

 

ভু’ষ্টভন তায ভূরযরফাধ, ধযান-ধাযণা  গ্রণ ফিি রনয ভানদন্ড ষ্টনরূরনয িরনয ঘোন ভানুরলয ভুোরক্ষী নয। ঘ ঘতা ফ ষ্টফলযই 

ষ্টফরশ্বয প্রষ্টতারে ভান আল্লায ষ্টনেট ঘথরে গ্রণ েরয এফং আল্লা প্রদত্ত ভানদন্ডই তায িরনয মরথি। ঘ ভানুরলয ভিীয 

উয ষ্টনবি যীর নয। ঘ িরনয ভানুরলয ভিী ষ্টযফতি রনয ারথ ারথ তায ভতাভত ষ্টযফতি রনয প্ররযািন য না। োযণ, ভু’ষ্টভন 

ারতযয উয ঈভান আনযন েরযরে। তয অটর  অষ্টযফতি নীয এফং েেরনা তা ঘদাদুরযভান থারে না। ীভাফদ্ধ  অস্থাযী 

ৃষ্টথফী ঘথরে ভু’ষ্টভন ঘোন ঘপ্রযণাই গ্রণ েরয না। তাাঁ য ের ঘপ্রযণায উৎ রে ষ্টফায ৃষ্টিয রিা, ষ্টযচারে  প্রষ্টতারে। 

তাই ভু’ষ্টভরনয হৃদয দুফির রত ারয না। ঘম েেরনা ধনযারযয ষ্টোয য না। ভানুরলয প্রষ্টতারে, রতযয ভান উৎ  

ের ষ্টিয ভূর ঘেরেয ারথ ংমুষ্টিয য বয-বীষ্টত  আংোয ঘোন োযণ থােরত ারয ষ্টে ? 

 

ভু’ষ্টভন রতযয উয প্রষ্টতষ্টষ্ঠত। তয ঘথরে ষ্টফচুযত রর ফাষ্টতর ফা ষ্টভথযা োডা ষ্টেেুই াষ্টর রফ না। ফাষ্টতররয ঢাে-ঘঢার থারে 

থাকুে, তায চাযষ্টদরে িনতায ষ্টবড ঘররগ থারে থাকুে; তয ঘ িরনয ষ্টযফষ্টতি ত রয ঘমরত ারয না। ে ফা তয থ 

ঘেরড ফাষ্টতররয ারথ েেরনা ঘোন আরাল েযরফ না। তায ষ্টনেট ঘথরে এরূ আা েযা ফাতুরতা ভাত্র। 

 

‘‘শ্র রব! শ্রিা ানতর পে শ্রিখানোর পর আমানির অন্তনর বক্রতা ৃদষ্ট নত দি ো। আর শ্রতামার রমানতর 

ভান্ডার শ্রেনক আমানির প্রদত রমাত বকর্ কর। দেশ্চ ই তুদম উিার  িাতা। পর ারদিগার! একদিে তুদম 

অবলযই ক মােুনক একনত্র মনবত করনব। আর শ্র দিনের আগমে ম্পনকক  নন্দনর শ্রল মাত্র শ্রেই। আল্লা 

তা’আা কখনো তার  ািা ংঘে কনরে ো।’’ - আরর ইভযানাঃ ৮-৯ 
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